
 

  

 

 

ที่ อพ.0020/64 
 
 

                          9  พฤศจิกายน  2564 
 
 

เร่ือง      แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เร่ือง การท ารายการเก่ียวโยงกนั 
เรียน     กรรมการและผู้จดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2564 
เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้อนมุตัิให้บริษัทต่ออายสุญัญาเช่าอาคารและที่ดิน โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั กบั
นายระพี อทุกะพนัธุ์ ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. วนัท่ีเกิดรายการ  : ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 
2. คูส่ญัญา 

2.1 ผู้ เช่า : บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั (“บริษัทยอ่ย”) 
   ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกและช าระแล้ว 3,600,000,000 บาท 

2.2  ผู้ให้เช่า : นายระพี อทุกะพนัธุ์ 
 3.  ลกัษณะรายการ 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารส านักงาน และที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ                       
รวม 2 รายการ กบันายระพี อทุกะพนัธุ์  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการเช่าดงันี ้
รายการท่ี 1 
ข้อมลูอาคารส านกังาน : ตัง้อยูเ่ลขที่ 7/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

 ขนาดของพืน้ท่ีเช่า  : พืน้ท่ีรวม เทา่กบั 1,002 ตารางเมตร 
 ระยะเวลาการเช่า  :   ก าหนดระยะเวลาของสญัญา 3 ปี  
 อตัราคา่เช่าและบริการ :       จ่ายเป็นรายเดือน เป็นดงันี ้        

  

ระยะเวลา ค่าเช่า 
 (บาท/เดือน) (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

ปีที่ 1 (1 มกราคม 2565 – 31 ธนัวาคม 2565) 150,000 149.70 
ปีทิ่ 2 (1 มกราคม 2566 – 31 ธนัวาคม 2566) 157,500 157.19 
ปีที่ 3 (1 มกราคม 2567 – 31 ธนัวาคม 2567) 165,375 165.04 



 

  

 

                  รายการท่ี 2    
ข้อมลูที่ดินเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ  : ตัง้อยูซ่อยเหลา่ลดา ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 
     เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

 ขนาดของพืน้ท่ีเช่า   : เนือ้ที่ 275 ตารางวา (1,100 ตารางเมตร โดยประมาณ) 
 ระยะเวลาการเช่า     : ก าหนดระยะเวลาของสญัญา 3 ปี  

 อตัราคา่เช่า            :      อตัราคา่เช่าเทา่กบั 41,250 บาทตอ่เดือน โดยจ่ายเป็นรายเดือน 
(เทา่กบั 37.50 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) 

4. มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน   :  ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี คิดเป็นประมาณ 7.16 ล้านบาท   
      (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่นท่ีเก่ียวข้อง)   

5. เกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนด    :  คราวละ 3 ปี โดยใช้อตัราคา่เช่า และคา่บริการตามราคาตลาด 
6. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ กรรมการท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ไมเ่ข้าร่วมประชมุ และไมม่สีทิธิออกเสยีง

ในท่ีประชมุ :    
- นางเมตตา อทุกะพนัธุ์  
- นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  
- นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ 
    

ชื่อ ต าแหน่งในบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น 
ณ 11 พค.64 

นางเมตตา อทุกะพนัธุ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

3.673% 

นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเสีย่ง 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

13.862% 

นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ 0.003% 
นายระพี  อทุกะพนัธุ์ -ไมม่ี- 4.023% 

   

- นายระพี อทุกะพนัธุ์ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

เป็นบตุรของนางเมตตา อทุกะพนัธุ์ และเป็นน้องชายของนางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   

- นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นคูส่มรสของนายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ 

7. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดงักล่าวข้างต้น) และคณะกรรมการตรวจสอบ      

มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี  ้มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการของผู้ให้เช่ารายอืน่ ๆ ในบริเวณใกล้เคยีง 

 

 



 

  

 

8. ลกัษณะและขอบเขตของรายการ 

 ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ         

ที่เก่ียวโยงกัน การตกลงเข้าท ารายการดงักล่าว ซึ่งมีขนาดมูลค่ารายการรวมทัง้สิน้ 7.16 ล้านบาท เข้าข่าย       

เป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการที่เก่ียวกับสินทรัพย์และบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัท           

ฉบับสอบทาน สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท      

เท่ากับ 4,029.79 ล้านบาท เมื่อค านวณขนาดของรายการดังกล่าวเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ         

ของบริษัทคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.18 ซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00           

ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจะต้องไ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท             

และต้องเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนมุตัิ

จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 อย่างไรก็ตามเมื่อนบัรวมรายการเก่ียวโยงดงักลา่วข้างต้น และรายการเก่ียวโยงอื่นในช่วงระยะเวลา      

6 เดือนที่ผา่นมา ขนาดของรายการเก่ียวโยงรวมจะมีมลูค่าเท่ากบั 7.16 ล้านบาท ซึ่งเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 3.00 จึงไมต้่องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

         

 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                
                     
                                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                                                                                              (นายฉนัทชาต ธเนศนติย์) 
                                                                                                     เลขานกุารบริษัท                                                 


